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A PAKSI ATOMREAKTOROK MEGHOSSZABBÍTOTT HASZNÁLATÁNAK VESZÉLYEI

Felkérem a Kormány illetékeseit, számíttassák ki a következőt: a Pakson meglévő, most lejáró
üzemidejű 4 db szovjet atomreaktornak a tervezett 30 helyett 50 évig, vagyis további 20 évig
történő üzemeltetésével mennyire nő a hazai atomkatasztrófa GYAKORISÁGI valószínűsége. 

A számításnál figyelembe kell venni, hogy a világon eddig összesen működő kb. 500 reaktorból már
legalább négynél történt súlyos katasztrófa. Tehát a tényleges katasztrófa gyakoriság közel 1 %! Ez
azt jelenti, hogy eddig kb. minden 100. reaktor okozott valamilyen okból súlyos katasztrófát! 

Tudtommal a világon eddig csupán egy reaktor működött 50 évig. Az sem egy 30 évvel ezelőtt
gyártott szovjet reaktor volt. 

A korábbi APLA vizsgálatunk dokumentálta, hogy a jelenlegi paksi atomerőműben számos olyan
létező veszélyforrás van, amit csak az üzemeltető és karbantartó személyzet állandó kikérdezésével
lehetne kordában tartani. Biztonsági okból, a vizsgálat eredményeit a BME rektoránál titkosítottuk.

Az APLA képes kiszűrni a kikérdezett személyek véleményéből a megalapozatlanságokat. Ezután
biztosság és fontosság szerint rangsorolja az ok-okozati összefüggéseket a szükséges intézkedéshez.

A meglévő veszélyforrások kiküszöbölésében, féken tartásában igazán csak az APLA, a nemzetközi
szabadalmaim szerinti ANTIRANDOM soktényezős hatásvizsgálati mérési módszeremhez tartozó
„Automatizált Pszicho-Logikai Analízissel” ok-okozat elemzés folyamatos alkalmazása segíthetne.

Az eddigi elutasításokból úgy tűnik, valamilyen politikai érdekeltségek is fűződhetnek ahhoz, hogy
„véletlen” atomerőmű baleset történhessen. Miért? Mert ezzel lehet elterelni a figyelmet a kiderült
lopási, csalási, népirtási, izraeli és ukrán-orosz zsidókat betelepítési stb. bűncselekményekről*. Pl.
a betelepülőknek fajirtással helycsinálásról! Arról, hogy a tiszta desztillált ivóvizet mérgezőnek, az
elszennyezettet egészségesnek hazudják. Arról, hogy a mérgező kálium nemzőképtelenné teszi a 4.
nemzedéket. Arról, hogy ez a valódi oka a nyugati férfiak részére egy izraeli tudós által 2050-re
jósolt teljes nemzőképtelenségnek. Ezekről, az Európai Bizottság, a hazai kormányok és az izraeli
tudós által is szembehazudott aljas fajirtásról lásd az általam hatás-mérés-tudományi szakértőként
begyűjtött  biológiai  hatás  mérési  bizonyítékokat  a  HIHETŐMAGAZIN www.tejfalussy.com
honlapomon: 1. és 101. email könyv, 10. videó, s a kárelhárító próbálkozásaink, MEHNAM rovat!

Jogos védelemként (Btk.) és jogos önvédelemként (Btk.), s megbízás nélküli kárelhárításként (Ptk),
Orbán Viktor miniszterelnök kezéhez, hivatalos közérdekű bejelentésként és közérdekű kárelhárítási
javaslatként is benyújtja: 

Tejfalussy (Sydo) András Béla Ferenc (1-420415-0215, an.: Bartha Edit),   
korábban minisztériumi, országgyűlési és önkormányzati, hatás-mérés-
tudományi szakértő feltaláló, Magyarország, 2621 Verőce, Lugosi u. 71.
tejfalussy.andras42@gmail.com  ,   www.tejfalussy.com
+36 20 2181408

*Csatolmány: MAGYARORSZÁG LEIGÁZÁSI 100 ÉVES TERVET HAJT VÉGRE A 
KORMÁNY?  Orbán Viktor miniszterelnök segítése! (Kód: elarvultingatlanokrol-171113) 

Cc.: BME, a korábbi rektor, Prof. Dr. Péceli Gábor úr részére
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